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«البترول الوطنية» نفذت تمرين ًا وهمي ًا
للسيطرة على انسكاب بترولي
نفذت دائ���رة الت�سويق املحلي
التابعة ل�رشكة البرتول الوطنية
مترين ًا وهمي ًا لل�سيطرة على
ان�سكاب برتويل من الدرجة الثانية
يف اخل���زان رق��م  222مب�ستودع
�صبحان وذلك يف �إطار الإجراءات
املتبعة �ضمن خطة الطوارئ
املعمول بها يف ال�رشكة.
وق��ال نائب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون الإداري���ة والتجارية،
الناطق الر�سمي لل�رشكة ،با�سم
العي�سى انه وبح�سب ال�سيناريو
املعد للتمرين ح�رض �إلى املوقع
فريق الإطفاء التابع لل�رشكة ومعه
فرق الأم��ن وال�سالمة وال�صيانة

وال��ب��ي��ئ��ة� ،إ���ض��اف��ة �إل���ى فريق
مكافحة امل��واد اخلطرة التابع
ل�ل�إدارة العامة للإطفاء،وفريق
من الإدارة العامة للدفاع املدين
بوزارة الداخلية.
و�أكد العي�سى �أن هذه الفرق متكنت
من احتواء االن�سكاب البرتويل
وال�سيطرة عليه بنجاح ويف زمن
قيا�سي ،م�شري ًا �إل��ى �أن��ه جرى
بعد ا�ستكمال التمرين اال�ستماع
ملالحظات اجل��ه��ات امل�شاركة
فيه،للوقوف على التفا�صيل
الفنية وتدوينها،وذلك بهدف
تفادي �أي��ة �سلبيات قد تظهر يف
احلاالت الطارئةاملماثلة.
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سجل مكاسب طفيفة بلغت  11سنت ًا

برميل النفط الكويتي ارتفع ليبلغ  75.69دوالراً
ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي
يف ت���داوالت �أول �أم�����س � 11سنت ًا
ليبلغ  75.69دوالر ًا مقابل 75.58
دوالر ًا للربميل يف تداوالت ال�سبت
املا�ضي وفق ًا لل�سعر املعلن من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
عاملي ًا ارتفعت �أ�سعار النفط بعد �أن
�أبدت ال�سعودية ارتياحها ل�صعود
نطاق ال�سعر قبيل اجتماع للدول
املنتجة الرئي�سية يف اجلزائر.
وك���ان���ت ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة خل��ام
ب��رن��ت مرتفعة  1.03دوالر �إلى
 79.09دوالر ًا للربميل بعد �أن �سجلت
 79.32دوالر ًا.
وزاد اخلام االمريكي غرب تك�سا�س
الو�سيط � 90سنتا �إلى  69.80دوالر ًا
للربميل بعد �أن �صعد �أكرث من دوالر
�إلى  69.95دوالر ًا للربميل.
وق����ال �أول��ي��ف��ي��ي��ه ج���اك���وب من
برتوماترك�س اال�ست�شارية «�أ�سعار
ال��ن��ف��ط ارت��ف��ع��ت ب��ع��د �أن قالت

• با�سم العي�سى

,,

العقود اآلجلة

لخام برنت وصلت
إلى  79.09دوالراً
للبرميل
• �سوق النفط ت�أثر بت�صاعد احلرب التجارية

ال�سعودية �إن��ه��ا مرتاحة يف ظل
�سعر يتجاوز  80دوالرا للربميل من
خام برنت».
لكن ال�سوق ت�أثرت �أي�ضا بت�صعيد
يف احل��رب التجارية بني ال�صني

وال��والي��ات املتحدة �ألقى بظالله
على توقعات الطلب على اخلام
م���ن �أك��ب��ر ب��ل��دي��ن م�ستهلكني
له يف العامل.
وقالت ال�صني �إنه ال خيار �أمامها

�سوى الرد على �إج��راءات التجارة
االمريكية اجلديدة بعد �أن فر�ض
الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
ر�سوما  %10على واردات �صينية
بنحو  200مليار دوالر.

أكدت أن األسعار الحالية سببها العقوبات ونقص اإلمدادات

روسيا 50 :دوالراً سعر النفط المتوقع في األجل الطويل
قال وزير الطاقة الرو�سي �ألك�سندر نوفاك �إن �أ�سعار
النفط بني  70و 80دوالر ًا للربميل هي و�ضع م�ؤقت
فح�سب ويرجع �إل��ى العقوبات م�ضيفا �أن ال�سعر يف
املدى الطويل �سيكون حوايل  50دوالرا للربميل.
و�أ���ض��اف يف اجتماع مل�س�ؤولني حكوميني ور�ؤ�ساء
�رشكات نفط حملية كربى لبحث �سبل زيادة �إنتاج النفط
املحلي �أن توقع اخلم�سني دوالرا للربميل مبني على
تقديرات للمحللني و�رشكات النفط.
وقال نوفاك «الو�ضع احلايل ،اخلا�ص بارتفاع ال�سعر
�إلى  80-70دوالرا «للربميل»يرجع ب�صفة �أ�سا�سية،
مرتبط بعالوة �سعرية للمخاطر املحتملة لعقوبات
والنخفا�ض الإمدادات».
ومل يحدد نوفاك العقوبات التي ي�شري �إليها ولكن جتار
النفط قلقون ب�ش�أن الأثر املحتمل للعقوبات االمريكية
�ضد �إيران على مدى توافر اخلام يف نهاية العام.
ويف الأ�سبوع املا�ضي قال نوفاك �إن �أ�سواق النفط
العاملية تظل «ه�شة» ب�سبب عوامل جيو�سيا�سية وتراجع

• جانب من التمرين

«أرامكو» ترصد أكثر من  133مليار دوالر
للتنقيب عن النفط
ك�شفت �رشكة النفط ال�سعودية
«�أرامكو» عن خطط لإنفاق �أكرث من
ن�صف تريليون ريال « 133.3مليار
دوالر» يف �أعمال احلفر والتنقيب
واخل��دم��ات املرتبطة بها خالل
ال�سنوات الع�رش املقبلة.
جاء ذلك يف كلمة للنائب الأعلى
ل��رئ��ي�����س «�أرام����ك����و» للتنقيب
والإنتاج حممد القحطاين خالل
حفل �أك��ادمي��ي��ة احلفر العربية
ال�سعودية «���ص��دى» ال��ذي �أقيم
�أم�س لتخريج الدفعة الأولى من
طالب االكادميية التي �ضمت 132
طالبا ميثلون � 34رشكة للحفر
واخلدمات.
و�أو����ض���ح ال��ق��ح��ط��اين ان ه��ذه
اخلطط ت�أتي متا�شيا مع �أهداف
ر�ؤي��ة اململكة  2030م�ؤكدا «ان
االكادميية �ستلعب دورا مهما يف
تلبية الطلب الكبري على الكوادر
امل ��ؤه��ل��ة وامل��درب��ة لالنخراط
بالعمل يف جمال احلفر و�ست�سهم
يف تعزيز اجلهود الهادفة �إلى
رفع ن�سبة املحتوى املحلي يف

الإنتاج يف عدة مناطق ،وذكر �أن رو�سيا م�ستعدة لزيادة
�إنتاج النفط.
وتنتج رو�سيا مبعدل نحو  11.21مليون برميل يوميا
قرب �أعلى م�ستوى يف حقبة ما بعد االحتاد ال�سوفيتي.
لكن نوفاك حذر من انخفا�ض حاد يف الإنتاج يف ال�سنوات
القليلة املقبلة �إذا �أخفقت احلكومة يف تبني �إجراءات
لتحفيزه.
وقال نوفاك �إنه يتوقع �أن يبلغ �إنتاج النفط الرو�سي
 553مليون طن « 11.105مليون برميل يوميا» يف 2018
من نحو  547مليون طن يف  ،2017و�أن يرتفع �إلى
م�ستوى ذروة عند  570مليون طن يف .2021
ويوم الثالثاء حدد عدة �إجراءات تهدف لت�شجيع زيادة
الإنتاج املرتاجع يف غرب �سيبرييا ،وهي املنطقة
الرئي�سية املنتجة للنفط يف البالد.
وت�شمل الإجراءات تقدمي حوافز للتنقيب وتطوير حقول
جديدة وزيادة معدالت الإنتاج ف�ضال عن ربط ال�رضائب
بالأرباح يف حقول النفط يف غرب �سيبرييا.

«نيكي» يسجل أكبر زيادة في  5أسابيع

• �أمني النا�رص

املنتجات واخلدمات املرتبطة
بقطاع الطاقة».
من جانبه اك��د رئي�س «�أرامكو»
ال�����س��ع��ودي��ة ك��ب�ير الإداري���ي��ن
التنفيذيني �أمني النا�رص الأهمية
احليوية التي يحتلها جمال احلفر
يف �صناعة الزيت والغاز ب�شكل
عام ويف منطقة اخلليج و«�أرامكو»
ال�سعودية ب�شكل خا�ص.
وا�شار النا�رص �إل��ى �أن ال�رشكة

وأسهم شركات التأمين تصعد

• حممد القحطاين

ارتفع امل�ؤ�رش نيكي الياباين م�سجال �أعلى
م�ستوى �إغ�لاق منذ �أول فرباير يف اجتاه
�صعودي قادته �رشكات الت�أمني بف�ضل ارتفاع
عائدات �سندات اخلزانة االمريكية.
و�ساهمت الآم���ال يف ف��وز رئي�س ال���وزراء
الياباين �شينزو �آب��ي بانتخابات رئا�سة
حزبه الدميقراطي الليربايل التي جتري يوم
اخلمي�س يف دعم امل�ؤ�رش.
وفتح امل�ؤ�رش القيا�سي على هبوط لكنه �أغلق
مرتفع  - %1.4م�سجال �أكرب مك�سب يومي يف
خم�سة �أ�سابيع � -إلى  23420.54نقطة.

حتفر �سنويا �آالف الكيلومرتات يف
باطن الأر�ض عرب املئات من �آبار
الزيت والغاز الربية والبحرية.
و�أ����ض���اف �أن زي����ادة املحتوى
املحلي يف جم��ال �أع��م��ال احلفر
واخلدمات املرتبطة بها وتوليد
فر�ص وظيفية كرمية مع برامج
ت�أهيل وتدريب لل�شباب ال�سعودي
مب�ستويات عاملية يعترب من
الأهداف املهمة جدا.

و�أغلق امل�ؤ�رش توبك�س الأو�سع نطاقا على
 1759.88نقطة بعدما �صعد  %1.8م�سجال �أكرب
زيادة يومية من حيث الن�سبة يف �ستة �أ�شهر.
وكانت الأ�سواق اليابانية مغلقة يوم االثنني
يف عطلة عامة.
وفر�ض الرئي�س االم�يرك��ي دون��ال��د ترامب
ر�سوما بن�سبة  %10على واردات �صينية
بنحو  200مليار دوالر لكنه ا�ستثنى منها
�ساعات �أبل الذكية و�سلعا ا�ستهالكية �أخرى
كخوذات �سائقي الدراجات ومقاعد الأطفال يف
ال�سيارات.

«البترولية المتكاملة» توقع مذكرة تفاهم مع هانيويل األميركية

أبل :نتطلع إلى تعزيز القوة التشغيلية لمشاريع الشركة االستراتيجية

• حممود �أبل وجورج بومرتي

�أعلنت ال�رشكة الكويتية لل�صناعات
ال��ب�ترول��ي��ة املتكاملة التابعة
مل�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية عن
توقيع م��ذك��رة تفاهم م��ع �رشكة
«ه��ان��ي��وي��ل» ال��ع��امل��ي��ة ال��رائ��دة
يف جم��ال ال�برجم� ّي��ات ال�صناع ّية
واملدرجة يف بور�صة نيويورك وذلك
بهدف تبادل اخلربات بني اجلانبني،
وتعزيز املمار�سات العاملية يف
التدريب ،وتطبيق التقنيات احلديثة
واملتطورة يف جممع الزور النفطي.
ّ
و�أ�شاد حممود �أبل الرئي�س التنفيذي
«ب��االن��اب��ة» ل��ل����شرك��ة الكويتية
لل�صناعات البرتولية املتكاملة
بتوقيع م��ذك��رة التفاهم و�أع���رب
ع��ن تطلع ال��ب�ترول��ي��ة املتكاملة
لتعزيز القوة الت�شغيلية مل�شاريع
ال�رشكة اال�سرتاتيجية م��ن خالل
بنود االتفاقية،م�ضيفا �أنها «�ستتيح
امل��ج��ال ل��ل��ب�ترول��ي��ة املتكاملة
لال�ستفادة من اخل�برات املرتاكمة
ل�رشكة هانيويل باعتبارها �إحدى
ال�رشكات العاملية الرائدة يف جمال
التكنولوجيا والت�صنيع متعدد
املجاالت ،وو�ضع خارطة الطريق
الت�شغيلية طويلة املدى للم�شاريع
اال�سرتاتيجية الثالثة الرئي�سية �ضمن
جممع ال��زور النفطي وه��ي :جممع
للتكرير «م�صفاة ال��زور»« :ال�سعة

• �ألك�سندر نوفاك

• �صورة جماعية مل�س�ؤويل ال�رشكتني عقب التوقيع

والمتطورة في مجمع الزور النفطي
تطبيق التقنيات الحديثة
ّ
بومتري :االتفاقية ستساهم في رفع مستويات
اإلنتاجية والكفاءة

 615.000برميل �أم�����س» ،ومرافق
دائ��م��ة ال���س��ت�يراد ال��غ��از الطبيعي
امل�سال« :ال�سعة  3.000مليارات
وح��دة ح��راري��ة بريطانية �أم�س»
وجممع ل�صناعة البرتوكيماويات:
«النتاج العطريات وبويل الربوبيلني
ووقود ال�سيارات».
و�أك�����د ع��ل��ى ح��ر���ص البرتولية
املتكاملة لتطبيق اخلطط طويلة
املدى ال�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية و�رشكاتها التابعة 2040
اخلا�صة بن�شاط التكرير والت�صنيع
وال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات واملتعلقة
بالتو�سع يف الطاقة التكريرية يف
الكويت وب�أعلى م�ستوى حتويلي
مع الأخ��ذ باالعتبار �ضمان تعظيم
ت�رصيف النفوط الكويتية الثقيلة
يف م�����ص��ايف ال��ت��ك��ري��ر املحلية،
وك���ذل���ك ت��ل��ب��ي��ة االح��ت��ي��اج��ات

املحلية من الطاقة.
و�أ���ض��اف �أب��ل �أن م��ذك��رة التفاهم
تر�سخ امل�ساعي احلثيثة للبرتولية
امل��ت��ك��ام��ل��ة يف ت��ط��وي��ر العن�رص
ال��ك��وي��ت��ي وال��ت��ي تعترب ال�ث�روة
احلقيقية والأ�سا�سية لل�رشكة ،حيث
تت�ضمن بنودها الأ�سا�سية و�ضع
وتطوير ب��رام��ج تدريبية حديثة
لتعزيز الكفاءات التدريبية الفنية
للمهند�سني الكويتيني ال�شباب
يف ال�رشكة الكويتية لل�صناعات
البرتولية املتكاملة �ضمن م�شاريعها
الثالثة الرئي�سية ،مل�ساعدتهم يف
بناء م�شاريع جممع الزور النفطي
والدفع قدما باخلطط طويلة املدى
�ضمن ا�سرتاتيجية .2040
كما تت�ضمن بنود مذكرة التفاهم
تقدمي احللول الت�شغيلية املتطورة،
والتي ت�سهم ب�شكل فاعل يف تعزيز

االنتاجية وبناء القدرات املحلية
وترجمة ر�ؤية البرتولية املتكاملة
يف جعل امل��زي��د ممكنا ال��ى واقع
ملمو�س.
ب�����دوره ،ق���ال ج����ورج ب��وم�تري،
رئي�س �رشكة «هانيويل» يف الكويت
والعراق والأردن ولبنان« :تتمتع
«هانيويل» بتاريخ طويل وحافل
بدعم قطاع النفط والغاز يف الكويت،
ونحن ننظر �إلى ال�رشكة الكويتية
لل�صناعات البرتولية املتكاملة
ك�أحد �أبرز حلفائنا اال�سرتاتيجيني
يف منطقة ال�رشق الأو���س��ط .ونثق
ب�أن توقيع مذكرة التفاهم اجلديدة
�سي�ساهم �إل��ى ٍ
حد كبري يف تعزيز
م�ستويات الإنتاجية والكفاءة،
ودف���ع اجل��ه��ود لتطبيق م��زي� ٍ�د من
مبادرات التدريب وتوطني الوظائف
مبا ين�سجم مع ر�ؤية «كويت جديدة

«اال�سرتاتيجية الطموحة».
وتهدف ال�رشكة الكويتية لل�صناعات
ال��ب�ترول��ي��ة املتكاملة التابعة
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،التي
ت�أ�س�ست يف العام �،2016إلى زيادة
القيمة ُ
املق ّدمة �إل��ى امل�ساهمني،
وحت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز الت�شغيلي،
بالإ�ضافة �إل��ى دعم م�سرية تطوير
االقت�صاد الكويتي وتوفري �إمكانات
وفر�ص جديدة لل�سكان يف البالد.
وقد مت اختيار �رشكة «هانيويل» يف
عام  2014كمقاول رئي�سي لعمليات
الأمتتة « »MACيف م�رشوع جممع
ال��زور النفطي .وق��د تطورت هذه
ال�رشاكة منذ ذلك احلني لت�شمل� ،إلى
جانب �أنظمة الأمتتة ،قيا�سات كم ّيات
ونوعية النفط والغاز واملنتجات
النفط ّية ،وحلول ال�سالمة والإطفاء،
واحللول الأمنية ،و�أنظمة حماكاة
التدريب و�إدارة معلومات املرافق.
ك��م��ا ت��ل��ت��زم «ه��ان��ي��وي��ل» بتوفري
تراخي�ص التكنولوجيا ،وخدمات
الت�صميم ،وم��ع��دات رئي�سية،
وامل�����واد احل��� ّف���ازة امل��ت��ط��ورة،
املمت�صة املتطورة ،وذلك
واملواد
ّ
للم�ساعدة على �إنتاج الوقود النظيف
ومنتجات البارازيلني والربوبيلني
والبرتوكيماويات الأخ���رى �ضمن
جممع الزور النفطي.

وكانت اخلطوة متوقعة ورغ��م �أن ال�سوق
فتحت على هبوط ف�إن امل�ستثمرين �رسعان ما
ا�ستوعبوها وحتولوا للأحداث املحلية.
وكانت �رشكات الت�أمني التي تت�صيد املنتجات
عالية العائد من بني �أكرب الرابحني بعد �أن
ارتفعت عائدات ال�سندات االمريكية يوم االثنني
بف�ضل الآم��ال ب ��أن يرفع جمل�س االحتياطي
االحتادي «البنك املركزي االمريكي» �أ�سعار
الفائدة مرتني �أخريني هذا العام .وقفز �سهم
داي �إيت�شي اليف  %4.2وام.ا�س اند ايه.دي
للت�أمني .%4

«توتال» تعرض خام مربان من صهاريج
تخزين في الصين للمرة األولى
قالت م�صادر جتارية �إن �رشكة
النفط الفرن�سية العمالقة توتال
عر�ضت للمرة الأولى خام مربان
من �صهاريج التخزين يف جنوب
ال�صني خالل عملية تقييم ال�سعر
على من�صة �ستاندرد �آن��د بورز
غلوبال بالت�س.
وعر�ضت ال�رشكة ما بني � 500ألف
ومليوين برميل من خام مربان يف
بداية جل�سة نافذة بالت�س ام�س
للتحميل من � 15أكتوبر �إلى 15
نوفمرب من موقع التخزين يانغبو
يف �إقليم هاينان بعالوة  1.5دوالر
للربميل فوق �سعر البيع الر�سمي
للخام يف �شحنات نوفمرب.
وقالت امل�صادر �إن العر�ض جرى
تخفي�ضه بعد ذل��ك �إل��ى عالوة
قدرها  1.20دوالر للربميل لكن
مل يتقدم �أحد لل�رشاء.
وقال بع�ض التجار �إن العر�ض بدا
باهظ الثمن ،حيث من املرجح �أن
يكون قد جرى حتميل النفط من

الإمارات يف �سبتمرب عندما كانت
�أ�سعار البيع الر�سمية وفروق
ال�سعر الفوري و�أ�سعار ال�شحن
�أقل من ذلك بكثري.
و�أ�ضافوا �أن من املرجح �أي�ضا
�أن تكون توتال تعو�ض تكاليف
التخزين يف �صهاريجها.
و�أ���ش��ار ال��ت��ج��ار �إل���ى �أن �أج��ل
ال�سداد ،الذي ميتد �إلى  15يوما
من تاريخ وثيقة ال�شحن ،قد
ُيزيد �أي�ضا تكلفة االئتمان على
امل�شرتين.
وجاء العر�ض النادر يف الوقت
الذي كانت توتال ت�ستك�شف فيه
�شتى �سبل ت�سويق خام �أبوظبي
اخلفيف يف ال�شهرين الأخريين.
وباعت توتال ال�شهر املا�ضي
للمرة الأولى �أي�ضا حمولة ناقلة
عمالقة من خام مربان �إلى �رشكة
التكرير اليابانية جيه.اك�س
نيبون على �أ�سا�س ال�سعر �شامال
تكلفة ال�شحن من �سنغافورة.

استئناف واردات أميركا من نفط
ليبيا في سبتمبر الحالي
�أظهرت بيانات توم�سون رويرتز لتدفقات التجارة �أن تدفقات اخلام
الليبي �إلى الواليات املتحدة ا�ست�ؤنفت يف �سبتمرب بعد توقفها ال�شهر
املا�ضي و�سط �إغالق موانئ يف وقت �سابق.
وكانت اال�ضطرابات التي ت�سببت يف �إغالق موانئ ليبية رئي�سية �أدت
لهبوط �إنتاج البلد الع�ضو يف �أوب��ك من النفط اخلام يف يوليو لكن
الإنتاج تعافى مبقدار � 280ألف برميل يوميا يف �أغ�سط�س لي�صل �إلى 950
�ألف برميل يوميا ،و�أعيد فتح املوانئ ،وفقا ملا ذكرته وكالة الطاقة
الدولية التي تن�سق �سيا�سات الطاقة للدول ال�صناعية.
وثمة �أربع ناقالت حتمل ما �إجماليه  2.1مليون برميل� ،أو ما يعادل
� 70ألفا و 800برميل يوميا ،من ميناء ال�سدرة الليبي و�أربعة مرافئ
�أخرى �ست�صل �أو و�صلت بالفعل �إلى فيالدلفيا ونيويورك وهيو�ستون هذا
ال�شهر .وو�صلت ناقلة يف الرابع من �سبتمرب حمملة بكمية قدرها 600
�ألف برميل �إلى م�صفاة بايواي التابعة ل�رشكة فيليب�س  66يف ميناء
نيويورك ونيوجريزي ،وفقا ملا �أظهرته البيانات .وامتنعت فيليب�س
 66عن التعقيب.
ومن املقرر �أن ت�صل ناقلة ا�ست�أجرتها �رشكة �إيني الإيطالية النفطية
الكربى �إلى فيالدلفيا يوم الأربعاء بعدما غادرت ميناء مليتة الليبي
حمملة ب�أكرث من � 600ألف برميل.
ويف �أغ�سط�س حتولت �رشكات التكرير على ال�ساحل ال�رشقي االمريكي
ومن بينها مونرو �إنرجي يف بن�سلفانيا �إلى ا�سترياد مزيج النفط اخلام
ال�صحراوي اخلفيف املنخف�ض الكربيت من اجلزائر لتعوي�ض انخفا�ض
واردات النفط الليبي ،بح�سب بيانات توم�سون رويرتز.

